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  توراني ةترخاني در انتقال از جامع ةتحول مرتب
  به ايران عصر مغول

  *عبدالرسول خيرانديش

  چكيده
 و مصـون از مجـازات  معاف از انجام خدمات يا  ةتركي به معناي آزاد يترخان لغت

كه چنگيزخان به دو  چنان. مغوالن بوده است شده در ميان تركان و اي شناخته مرتبه
نفر كه در موقعيتي بسيار حسـاس و خطرنـاك بـه او كمـك كـرده بودنـد، چنـين        

منابع ايراني تاريخ مغول به اين رخـداد تـوجهي خـاص نشـان      تنها نه. اي داد مرتبه
نيـز  ) ايلخانـان (دولت مغـول در ايـران    وسيلة بهاي  ن مرتبهاند، بلكه بعدها چني داده

اي  ايراني چنـين پديـده   ةجامع  در مناسبات حقوقي و مدني جا كه از آن. شدبرقرار 
عـاملي جالـب     هايي از مغوالن در ايران، سابقه نداشت، در قدم اول حضور ترخان

ه در ايـران عصـر   اما طي تحوالتي كـ . توجه براي ثبت در تاريخ دانسته شده است
ترخاني براي مصونيت از مجازات در جـرائم مربـوط بـه     ةايلخاني پديد آمد، مرتب

  .دربار و ديوان و سرانجام براي كسب معافيت مالياتي كاربرد يافت
  .قراجو مغوالن، ايلخانان، ترخاني، ياسا، خان،  :ها كليدواژه

  مقدمه
ترين مقام ايـل يـا    خان عالي  يلي توراني،در ميان مغوالن مانند ديگر جوامع صحراگرد و قبا

مـدني يـا حاكميـت شـرايع دينـي       ةدر غيـاب مناسـبات پيشـرفت   . آمـد  مـي  شـمار  بهدولت 
كاري براي داوري در مورد اعمال خان وجود نداشـت، بلكـه    و هيچ ساز تنها نه  شده، شناخته

كه بـر   ،خان. گفتند مي» ياسا«شد كه مغوالن بدان  اقوال و اعمال او عين قانون نيز دانسته مي
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 هر توانست جان و مال رعاياي خود دستي گشاده داشت، در قبال خدمات خاص و مهم مي
خواسـت پـاداش    به هر نحو و اندازه كه مي ،خاني ةمگر جاي خويش يعني مرتب چيزي را،

ا لذا بهترين و باالترين پاداشي كه در مواردي بسيار نادر براي خـدماتي اسـتثنايي اعطـ   . دهد
اسـاس آن آزاد و از انجـام    اي بود كه شخص بـر  ترخاني مرتبه. بود» ترخاني« ةكرد مرتب مي

. شـد  خدمات ديواني معـاف و در ميـزان معينـي از خطـا مصـون از مجـازات دانسـته مـي        
بخشـي از مقـام و موقعيـت خـويش بلكـه امتيـازاتي از آن را        كـه  ايـن ترتيب خان نه    بدين

گونه قرارگرفتن در معرض داوري  كه از هر آنچنان. كرد ا ميصورتي معين به شخصي اعط به
  .شد به ميزان و مدتي محدود معاف و مصون مي

صـورت   هـايي را حتـي بـه    هـا و مصـونيت   هايي از چنين معافيت توان گونه چند مي هر
تـوراني از ايـن    ةترخـاني در جامعـ   ةاما پديد  اختيارات ويژه در جوامع ديگر سراغ گرفت،

» عامه«و ) خوانين(» اشراف«گرفت كه اين جامعه به دو گروه كلي  ت ميئتماعي نشاج ةزمين
آمـد و   مي شمار بهزاده  يك از اشراف قبايلي در اصل يك خان هر. تقسيم شده بود) قراجو(

. دشول ئآن نا ةخاني و احراز حقوق و اختيارات كامل ةبالقوه اين امكان را داشت كه به مرتب
همـان   گـردان تـوراني،    رمـه  ةو براي جامعـ ) اشراف غير(خان  دماني غيراما قراجوها كه مر

. بودند، در هيچ حالت و شرايطي امكان باالرفتن در هـرم اجتمـاعي را نداشـتند   » ها چوپان«
در چنـين  . ها به قراجو كه به معناي سرسياه است جهت تأكيد بر همين معنا بـود  نناميدن آ

العـاده   ها در ازاي خدمات بسيار حساس در مواقع فـوق دادن به قراجو شرايطي براي پاداش
حـال    اين با. كردند ترخاني مي ةخطرناك كه تأثيرات مهمي داشته است اقدام به اعطاي مرتب

تحت  ةانتقال آن به جامع ةبلكه نحو ،ترخاني نيست ةدر اين نوشته نظر به چند و چون مرتب
تلقي از آن در منابع تـاريخي ايرانـي آن    حاكميت تورانيان، يعني ايران عصر مغول و تحول

تسلط تورانيان صاحب مديريت و رغم  بهايراني  ةحال جامع  هر  زيرا در. نظر است مد اندور
  .آمد مي شمار بهاي متفاوت  لذا ترخاني در آن پديده. داري بود نهادهاي حقوقي جامع و ريشه

  
  چنگيزخان و منكوقاآن ت دس بهترخاني  ةمنابع ايراني و انعكاس اعطاي مرتب. 1

تـاريخ  ترخـاني چنگيزخـان را گـزارش كـرده،      ةنخستين منبـع ايرانـي كـه اعطـاي مرتبـ     
تشـكيل   ةو در آستان ق  656كه اثر خود را در عطاملك جويني، . است جويني يجهانگشا

شـمارد از   كه علل و اسباب باالرفتن چنگيزخان را برمي جا آندولت ايلخاني نوشته است، 
در  كه آنتوضيح . نابود شوندكالً او و اتباعش  نزديك بوددهد كه طي آن   ي خبر ميا واقعه
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هـا   خان پادشاه كرانيـت  با اونك ،شد هنوز تموچين ناميده ميزمان كه تا آن  ،چنگيزق   599
خان بـه تحريـك اطرافيـان     اما اونك. متحد و در نزديكي او اردوگاه خود را بر پا كرده بود

ناگهان شبانگاه بر چنگيزخان هجوم برد و او را با اطرافيانش نـابود   خويش تصميم گرفت
چنين اقدامي را با اطرافيان خود به شور گذاشـته بـود،    ةخان برنام هنگامي كه اونك. سازد

پـس  . طريقي چنگيزخان را خبر كرد بهچوپاني از پشت چادر شنيد و به همراهي دوستش 
. عي رهايي يافت تا سرانجام به پادشاهي رسيدخان و خطري قط چنگيزخان از كمين اونك

 ةان را كـه كلـك و بـاده نـام داشـتند مرتبـ      پبه پاداش چنين خدمتي چنگيزخان آن دو چو
  .ترخاني داد

  :شدن كلك و باده چنين است ترخانگزارش جويني از 
پنداشـت  ) اونك خان(متعذر بود،  ) چنگيزخان(مكاوحت و مكاشفت او   چون نهاراً جهاراً

منع  ،تعالي را در تقويت او بود به مكر و كيد دفع او كند و به حيلت و غدر سري كه حق كه
بـاز   ةاتفاق كردند كه سحرگاهي غافل بريشان شبيخون برنـد و خـود را از آن انديشـ    .كند

چون بخت بيدار و دولت يار بود دو كودك از آن اونك خـان بگريختنـد يكـي    ...  .رهانند
. گيزخان را از خبث عقيدت و رجس مكيـدت ايشـان خبـر دادنـد    كلك و ديگر باده و چن

به ميعاد . ها را از جاي بجنبانيد چنگيزخان هم در ساعت قوم و اهل را روان گردانيد و خان
مخلص اين حكايت آن اسـت كـه   . ها تهي ديدند خان ،ها دويدند سحرگاهي چون بر خان

ايسـت   چشمه .ن با قومي اندك بوداونك خان با قومي بسيار در طلب او برفت و چنگيزخا
عاقبـت   .هـا نمودنـد   به يكديگر رسـيدند و بسـيار كوشـش    جا آن كه آن را بالجونه گويند، 
و آن دو كـودك را ترخـان   ...  خان را با گروه انبوه منهدم گردانيـد   چنگيزخان اندك، اونك

  .)27 /1: 1911جويني، ( كرد

  : شمارد را چنين برميبودن  عطاملك جويني در ادامه مزاياي ترخان
ابنـد  يمعاف بود و در هر لشكر كه باشد هـر غنيمـت كـه     مؤنات ةهمترخان آن بود كه از 
اذن و دستوري درآيند و ايشان  هاي بي گاه كه خواهند در بارگاه و هر ،ايشان را مسلم باشد
را بـدان  و فرمود تا چندان گناه كـه از ايشـان در وجـود آيـد ايشـان      ...  را لشكر و مرد داد

اكنـون از نسـل آن دو   . مؤاخذت ننمايند تا به نهم فرزند ايشان همين حقوق مرعـي باشـد  
تمامت مكرم و محترم باشند و در خدمت پادشاه  ،ممالك ةهمشخص بسيار اقوام است در 

  .)28 -  27 :همان( عزيز و موقر

افـراد   نويسـد كـه   نيـز مـي  )  ق  649سـال  (رسيدن منكوقاآن  قدرت بهجويني در گزارش 
صـورت   توطئـه كردنـد تـا بـه     ،كه از خاندان تولوي بود ،خاندان اكتاي و جغتاي عليه منكو
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و  پس از كشف توطئه،. اما جانورداري به نام كشك به منكو خبر داد. غافلگيرانه بر او بتازند
  :ترخاني رسيد  ةقتل مخالفان به فرمان منكو، كشك به مرتب

وال چندان فرمود كـه مسـتغني شـد و مقـدار و محـل او      و كشك را ترخان كرد و از ام... 
  .)70، 3/40: همان(...   منبع

شده را دليلي  ياد ةواقع ،را نوشته است تاريخ جهانگشاكه در مبادي دولت مغول  ،جويني
كـه چنـين ديـدگاهي را در     ،او. دانـد  آوردن دولت به او مي بر بخت بلند چنگيزخان و روي

دانـد   كنـد، پيـروزي چنگيزخـان را از سـعادتمندي او مـي      ل ميدنبا جهانگشاتاريخ سراسر 
اما . ترخاني نيافته بود ةكسي از مغوالن در ايران مرتب جهانگشايتا زمان تأليف  .)27  :همان(

را حدود پنجاه سال بعـد و   تاريخ وصافشيرازي كه كتاب خود موسوم به  ةالحضر  وصاف
دن كلك و بايدو را حاصـل لطـف و كـرم    ش با پيروي از جهانگشاي جويني نوشت، ترخان

كند  گويد او مانند زمين مستعدي بود كه تخم در آن رشد بسيار مي داند و مي چنگيزخان مي
زار كـه تخـم و آبيـاري در     اما كساني هستند چون شوره. لذا اين خدمت را چنين پاسخ داد

  .)559: 1269وصاف، (آورد  ها حاصلي به بار نمي آن
ساله شاهد  پنجاه انترخاني و تحول آن را در اين دور ةمد وصاف پديدكه خواهد آ چنان

  .كند بوده است كه چنين تفسيري متفاوت از سلف خويش عطاملك جويني ارائه مي
 همـداني،  هللا رشـيدالدين فضـل   ةنوشـت  التواريخ جامعمنبع مهم ديگر تاريخ مغول يعني 

اي از وقايعي  ها را در مجموعه نشدن آ نرساندن كلك و باده به چنگيزخان و ترخا خبر ةواقع
مهم را اضافه  ةاما او يك نكت. پادشاهي مغوالن رساند ةدهد كه چنگيزخان را به مرتب قرار مي

  .)314 :1383، رشيدالدين( شيراز است ةها اكنون صاداق شحن نگويد از نسل آ كند و مي مي
 خـدمت  اهللا رشيدالدين فضل مانندنيز  مجمع االنساباي مؤلف  ن علي شبانكارهب  محمد

را بيشـتر   شـيراز  ةصـاداق شـحن  اي  شود، اما شبانكاره باده و پاداش چنگيزخان را يادآور مي
اي با توجه به حجـم   حالي است كه توجه و تأكيد شبانكاره اين در. دهد مورد توجه قرار مي

زايـد كـه صـاداق    اف او مـي . مهمي بايد باشـد  ةخود نكت التواريخ معجااندك اثر او به نسبت 
: 1363اي،  شـبانكاره (ترخاني بـا خـود دارد    ةبودن مرتب عنوان دارا همواره عالمت خاصي به

افزايـد   اي يك نكته را هم به اصل اين گزارش كه از جويني است مي شبانكاره .)228 -  227
از  تـر  و پـيش  شـتر بيوصـاف  اما  .)همان(اند  از پرداخت ماليات معاف ها ترخان كه اينو آن 

مورد صاداق ميراثـي از چنگيزخـان   . دهد ميشيراز توضيح  ةصاداق شحن ةاي دربار شبانكاره
او را  ةلذا توضيح دربار. صورت يك تكليف براي فرزندان و جانشينانش باقي ماند بود كه به
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 ةخواهيم كرد و به چند مورد مشهور از كسب مقـام ترخـاني در دور   بياناين مقاله  ةدر ادام
  .پردازيم مي ايلخانان

  
  خان و ترخاني بوقا  ارغونرسيدن  قدرت به. 2

 زسـي ا تأترخـاني بـه    ةپادشاهي ارغون چهارمين ايلخان مغول شاهد پيدايش مرتب اناز دور
در كشمكش ميان سلطان احمد . هستيم ،يعني چنگيزخان و منكوقاآن ،هاي سلف خان ةسير

به نام بوقا توانسـت همـان خـدمتي را     خان، يكي از امراي قراجو و ارغون) ق  683(تكودار 
 شاهزاده. انجام دهد كه كلك و باده در حق چنگيزخان و كشك در حق منكوقاآن كرده بود

ارغون فرزند اباقا كه مدعي ايلخان وقت احمد تكودار شده بود، پـس از مـدتي كشـمكش    
در ايـن حـال    امـا . گويا احمد تكودار دستور كشتن او را داده بود. سرانجام به قدرت رسيد

قدمي زايدالوصفي جمعـي از امـراي مغـول را بـا خـود همـراه        امير بوقا با شجاعت و پيش
سپس بـا همدسـتي ديگـر امـرا و شـاهزادگان احمـد       . ساخت و ارغون را از بند نجات داد

گوي شديدي كـه ميـان اميـران    و در ادامه طي گفت. تكودار را دستگير كرد و به قتل رساند
بـه  و خان جديد درگرفت، بوقا سرسختانه از پادشـاهي ارغـون دفـاع كـرد     براي انتخاب ايل

  .)1146 -  1141: 1383رشيدالدين، (پايمردي او بود كه ارغون اين مقام را يافت 
قـدر طـال بـر سـر بوقـا       آنبه پاداش اين خدمت ارغون دستور داد نويسد  رشيدالدين مي

بـع  نهمـين م  .)230 :1269، وصاف ؛1171 :همان(ريختند كه نزديك بود زير آن ناپديد شود 
قطبي اهري براي بوقا لقب جنگ سانگ را كـه از القـاب   . نويسد كه بوقا ترك بوده است مي

 ةوصـاف الحضـر   .)197 :1388 ،اهري نجم قطبي(كند  مهم دربار ايلخانان بوده است ذكر مي
 :1269 وصـاف، (كند  عنوان معادل لقب ترخان ذكر مي شيرازي نيز نام او را با جنگ سانگ به

طور معمول در قلمرو خانان بزرگ همين داشتن لقب جنگ سانگ همراه با افزودن  به .)230
بوقا ) ق  690 -  683(حال در بيش از نيمي از دوران پادشاهي ارغون   هر  در. ترخان بوده است

ان و رميـ قدرت و نخوت او ا كه آنشد، تا  اميراالمرا بود كه مقامي پس از ايلخان محسوب مي
ارغون كـه از  . در نتيجه قصد كشتن او كردند. شاهزادگان مغول را ناراضي و ناراحت ساخت

لذا با اميران همراه شد و بوقا را . اين امر مطلع شده بود، سلطنت و جان خود را در خطر ديد
ايـن  . ايلخان خود بوقا را محاكمه كرد و گناهان وي را يك به يك برشـمرد . دستگير ساخت

شـد بـا    بودن او، زيرا ترخان كه معاف از هر پرسشي دانسته مـي  تأكيدي است بر ترخان خود
  :او نوشته است ةكه وصاف دربار چنان. رسيدن به حدي معين از جرائم قابل مجازات بود
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 ةقبضـ مويه تا حدود مصر كه قريب هزار فرسـنگ باشـد در   آرليغ از آب يبه حكم ...  بوقا
سوم شد و نافذ كه تا نه گنـاه بـزرگ   ومه لقب جنگ سانگ حكومت آورده و از حضرت ب

رليـغ را  ياو احكـام   قـاء مالت ارتكاب ننمايد در يارغو جز پادشاه كسي سخن او نپرسد و بي
  .)229: 1269وصاف، (مطاع و متبع شناسند  رليغيمسموع ندارند و مكتوبات او را بي نفاذ 

  
  رسيدن الجايتو و ترخاني اسماعيل قدرت به. 3
نشستن الجايتو، شخصي به نام اسماعيل با لقـب بعـدي     تخت برخان و  مرگ غازان ةر واقعد

بالفاصـله بـا اعـالم      كه غازان در بستر مرگ بود،ق   703در . ترخان نقش حساسي ايفا كرد
چه تمام خود را بـه الجـايتو در    مرگ او اسماعيل از نزديك امير سونج نوئين با سرعت هر

. به اتكاي شهامت خود و با قبـول زحمـت بسـيار انجـام داد     را اين كاراو . خراسان رساند
  :نويسد شيرازي در توصيف اقدام او مي ةوصاف الحضر

. در حالت ناگزير پادشاه مغفور، اسماعيل ترخان از جمله خواص سونج نوئين در اردو بود
 ةبست و پاي عزيمت بـر مركـب مسـارعت بگردانيـد و در عرصـ      مقتضي شهامت را كار

پيمود و باد كردار نشيب و فراز و درشـت و نـرم را    مي خلوات بحوا فر هيون هامون گذار
كرد از راندن  شمرد و چون اين كار نازكي داشت تا رگي در تن بارگي حركت مي يكي مي

  .)462 :همان( ... نياسود و در دوازده روز به خراسان رسيد

. اسماعيل براي الجايتو انجام دادخوبي گوياي اهميت كاري است كه  گزارش وصاف به
نوشته است غازان در يازدهم شوال وفات يافـت و خبـر آن در    جا ناكه وصاف در هم چنان

كه  حالي در). 461 ،459 :همان(به شيراز رسيد  ،يعني بيش از يك ماه بعد، چهاردهم ذيقعده
  .اسماعيل اين خبر را دوازده روزه از غرب به شرق ايران رسانده بود

سرعت دست بـه كـار    بهسماعيل با رساندن سريع خبر مرگ غازان موجب شد الجايتو ا
از جمله هرقـذاق از  . ي خود، مخالفان را نيز قلع و قمع كندهاآوردن نيرو گردضمن  شود و

پس همين اسماعيل به تعقيـب  . ان بزرگ مغول چون با او مخالف بود سرستيز آغاز كردرامي
به فرمان الجايتو باز همين اسـماعيل بـود   . او به الجايتو خبر داد كردن هرقذاق رفت و با پيدا

  .)463 :همان(كه هرقذاق را گردن زد 
از ايـن اسـماعيل ترخـان خبـري      تـاريخ الجـايتو   درابوالقاسم قاشـاني   با كمال تعجب

دهد  نويسد، خبر مي كه از به ياسا رسيدن هرقذاق، كه او را ارغوداق مي جا آندهد حتي  نمي
 وصاف الحضـره توان گزارش  مي تاريخ وصافنظر به اعتبار . نويسد اسماعيل مطلبي نمياز 
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او به دربار الجايتو نزديك بوده است شايد استنكاف قاشاني از ذكر نام اسماعيل . را پذيرفت
عيل بهـادر و يـك   اترخان مربوط به ماجراي نه چندان روشـني باشـد كـه طـي آن از اسـم     

دانـيم كـه اسـماعيل چـه      مجموع نمي اما در .)212 :همان(دهد  گري خبر مي ماجراي ياغي
زمان الجايتو مغـوالن مسـلمان شـده     كه ايننيز با توجه به   زماني لقب ترخاني گرفته است،

پذيري  اسالم كه ايناما نظر به . دانيم اسماعيل مغول بوده است يا تازيك درستي نمي بهبودند 
الجايتو بـه مقـام ايلخـاني    ) ق  704(و ده سال بعد هم  بوده ق  694عمومي مغوالن ايران در 

زيـرا تـا آن   . باشـد بـوده  اصل تاجيك بايد در توان حدس زد كه اسماعيل  مي ،رسيده است
اگر ايـن حـدس   . درستي اسامي ايراني و اسالمي انتخاب نكرده بودند بهزمان هنوز مغوالن 

ت نظامي اوسـت و ايـن مـوردي    درست باشد ذكر نام اسماعيل با لقب بهادر گوياي موقعي
  . شدن ايرانيان است استثنايي در ترخان

  
  شيراز ةصاداق ترخان شحن. 4
 دسـت  بـه شود كه از نسـل كلـك و بـاده كـه      متذكر مي تاريخ جهانگشاچه جويني در  اگر

اند كه در ممالك مختلف سكونت دارند و  چنگيزخان ترخان شدند، افراد بسياري باقي مانده
اما رشيدالدين كه پنجـاه سـال    .)28 /1 :1911 جويني،(برد  ما از كسي نامي نميا ،اند محترم

بـردن از ايـن دو ترخـان     را نوشته است در هنگام نـام  التواريخ جامعبعد از جويني اثر خود 
ها  ترين آن از جمله مهم. اند ها در ايران حضور داشته نشود كه از نسل آ متذكر نام كساني مي
شـدن   ترخاناي كه با دقت خاصي گزارش  شبانكاره. شيراز بوده است ةصاداق ترخان شحن

اي از  هاي ترخاني شاخه از جمله نشانه :نويسد قيشليق كلك و باده را منعكس كرده است مي
دادنـد   مـي  تكيـه گرفتند و به دوش  جنس زر بوده است كه آن را در همه حال در دست مي

: 1363اي،  شـبانكاره (دست آورده بود  خان به  كاون ةزرين را چنگيزخان از خيم ةاين شاخ
چيني كرد و قيشليق و  كه گفته شد، كسي بود كه عليه چنگيز توطئه چنان ،اونك خان .)228

هـا اسـت    نشيراز از نسل آ ةافزايد كه صاداق شحن اي مي شبانكاره. باده به چنگيز خبر دادند
  .)228 -  227: همان(
  
  ترخاني ةمرتب الدين عليشاه وزير و  تاج. 5

الدين عليشاه وزير معروف سلطان محمد خدابنـده الجـايتو    از تاج تاريخ شيخ اويسكتاب 



  تحول مرتبة ترخاني در انتقال از جامعة توراني به ايران عصر مغول   46

  1390 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

ايـن كتـاب    .)207 :1388، نجـم  قطبي اهـري (كنند  با لقب ترخاني ياد مي) ق  717 -  703(
الـدين عليشـاه اشـاره     بـودن تـاج   از جمله منابعي است كه به ترخـان  تاريخ وصافپس از 

توان حـدس زد كـه    تنها مي. دكن باره ارائه نمي اين حال توضيحي هم در  همان كند و در مي
عنـوان تضـميني    مخاطرات تصدي مقام وزارت در دولت ايلخاني موجب شده باشد تا بـه 

اي را به  وظايف خويش چنين مرتبه ادايبراي حفظ جان و مال و تقويت مقام وزارت در 
وزيران ايراني دولت ايلخانان بـه قتـل رسـيده    كلية ن او تا زما. الدين عليشاه داده باشند تاج

آيـا   .الدين عليشاه از معدود وزيران ايراني آن عصر است كه به قتـل نرسـيد   اما تاج. بودند
بعد كتاب خود را نوشته است با توجـه بـه مـرگ     ةكه چند ده تاريخ شيخ اويس ةنويسند

حـال اطالعـات كـافي      هر  شود؟ در ميل ئترخاني قا ةالدين عليشاه برايش مرتب طبيعي تاج
الـدين عليشـاه    تـاج « :نويسـد  تاريخ وصاف هم فقـط مـي  . باره در منابع وجود ندارد اين در

اما با اين احتمـال قريـب بـه     .)524 :1269وصاف، (دهد  دست نمي هو توضيحي ب» ترخان
اعطاي اين مرتبه  توان سرآغاز ترخاني يافته است آن را مي ةالدين عليشاه مرتب يقين كه تاج

گيخـاتو  كه چنين تحولي،  ةكه در مقدم چنان. پس از نظاميان مغول به دبيران ايراني دانست
هـزار   10 بـا ايلخان مغول بود، صدرالدين خالدي زنجاني وزيـر صـاحب قـدرت بسـيار     

  .)266 :همان(لشكري باشد و از از او شكايت هم نكنند ) ق  690 -   694(نيروي 
  
  ترخاني ةشيرازي در مرتب ةوصاف الحضر. 6

اهللا شيرازي معروف به وصاف الحضره صـاحب اثـر ارزشـمند     بن فضل  عبداهللالدين  شرف
شود، مدعي اسـت   شناخته مي تاريخ وصافكه بيشتر با نام  االعصار ةتزجيو  االمصار ةتجزي

  او از عمال ديواني فارس بوده اسـت و عـالوه   .)631:همان(ترخاني داشته است  ةكه مرتب
. كار ماليات فيروزآباد هم شده بود به چنين شغلي پرداخته است يك نوبت مقاطعه كه آنبر 

افزايد كـه بـا مخـاطرات     كند و مي او خود به اقداماتي كه در اين زمينه انجام داده اشاره مي
مأموريـت خـود مواجـه شـده اسـت       ةبسياري براي جلب رضايت رعيت و آباداني حـوز 

   .)632 :همان(
كتـاب   .آمـد  مـي  شـمار  بهدستي هم  نويس چيره در همان حال تاريخين دبير فارسي ااما 

تاريخ او در همان زمان نيز مورد توجه قرار گرفت كه از جمله ايلخان وقت الجايتو نيـز آن  
شغلي  علت بهالحضره را مورخ شيرازي   عنوان وصاف. كار تشويق كرد ةرا پسنديد و به ادام
دانـيم   مـي  كـه  آنبـا وجـود   . به او پيشنهاد كرده بودند داشت نگاري يختاركه در دربار براي 
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دانيم كه آيا يـافتن   الحضره بسيار مورد تشويق ايلخان قرار گرفته بوده است، اما نمي  وصاف
. شـود  محسوباو  ةاي از جانب ايلخان بوده است يا تضميني براي آيند ترخاني هديه  مرتبة

، در عصـر پرخطـر ايلخـاني    نگاري تاريخر ديواني شاغل به تضميني كه براي يك مباشر امو
 كه هر دو شغل را توأمان داشـت  اهللا كه خواجه رشيدالدين فضل چنان. شايد الزم بوده باشد

باره انـدك   اين حال اطالعات موجود در منابع در  هر  در. سرانجام به وضع فجيعي كشته شد
به او  كه اينظلم عمال ديواني بر مردم و الحضره نيز پس از شرحي مفصل از   وصاف. است

  : نويسد هم ظلم شده است مي
و خاتم الحسن اين محاسن با مؤلف اين تاريخ كه از حكم يرليغ ترخان است و وصاف ... 

  .)631 :همان(الحضره ايلخان و حكم فرمان شهزادة جهان به امضا آن چون قضا روان 
  
  گيري  نتيجه
 ةصـحراگرد تـوراني، بـراي جامعـ     ةسوم و قواعد حقوقي جامعـ يكي از ر منزلة به ،ترخاني

چند معافيت از ماليات يا برخورداري از بخشـش   هر. سابقه بود جانشين ايراني امري بي يك
ترخاني بـه   ةاما رسيدن به مرتب ،سابقه نيست بي جانشين يكپس از ارتكاب جرم در جوامع 

. ، فقط ميان مغوالن گزارش شـده اسـت  م احتمالياي معافيت قطعي و پيشاپيش از جرايمعن
اند، اساس اشرافيت مبتني بر حقوق و  دار بوده در مقايسه با جوامعي كه داراي اشرافيت ريشه

اما اين امر فقط مربوط به مسائل سياسي و اجتمـاعي بـود،   . امتيازات قبل از تولد بوده است
. اف به دادگاه وجود نداشـت شدن اشر چند در برابر طبقات پايين در عمل امكان كشانده هر
بـدين  . نبودنـد  در پيشگاه مقامات و مراتب باالتر از مصونيت برخـوردار اشراف كه  حالي در

طبقات پايين  يشده از ارتقا ترين نوع شناخته سو عالي يك توان از ترخاني را مي ةجهت مرتب
ايي از تسري مباني بسيار گوي ةديگر آن را نشانه و نمون  سوي اشرافيت دانست و از ةبه درج

كـه   اما چنان. آورد شمار بهايراني قرن هفتم و هشتم هجري  ةحقوقي جوامع توراني به جامع
ترخاني در اصل مربوط به خدمت سياسي و نظامي بسيار مهمـي   ةمالحظه شد اعطاي مرتب

بـه   نظـر  .توراني براي خان خويش انجـام داده بـود   ةدر جامع) قراجو(عامي  يبود كه فرد
مغـوالن را   دست بهاين لغت تركي است و در فرهنگ مغولي وجود ندارد، كاربرد آن  كه اين
جا  از آناما . توان در قدم اول در مناسبات خاص جوامع ترك و مغول با يكديگر دانست مي
عنوان ترخاني براي ايرانيـان    ايرانيان فاقد موقعيت سياسي و كاركرد نظامي بودند، كاربرد كه

گويا شدت خطرات تصدي مناصب دبيري و در همان حال . ران آغاز شده استاز ميان دبي
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هاي مـداوم اميـران و خاتونـان     استنكاف دبيران از قبول مسئوليت و اين واقعيت كه دخالت
ترخـاني   ةمغول در كار وزيران ايراني موجب شده است تا ايلخانان مغول بـا اعطـاي مرتبـ   

هـاي دولـت    شايد در آخـرين سـال  . وجود آورند هبقدرت و مصونيت الزم را براي دبيران 
  .نگاري نيز همراه شده باشد كردن تاريخ ايلخانان اين تحول با لحاظ

  
   نوشت پي

اصطالحات ديواني عصر مغول تحقيق كرده است، ترخـان را بـه    ةشميس شريك امين كه دربار. 1
شـدن بعضـي از    توان ترخان يولي به موازات آن م. داند همين معنايي كه در مقاله آمده است مي

 مثال از كشتن معاف شودبراي كه  چنان. را هم مشاهده كرد كردن يك حيوان جانوران يعني آزاد
كه لغات تركي حدود دو قرن قبـل از   ،فرهنگ لغت تركاما در ) 90 -  89: 1357شريك امين، (

 .)437 :1375 كاشـغري،  (دانـد   مي فرمانروامغول را ضبط كرده است، ترخان را به معناي امير و 
صـورت ترخـان، يـا درخـان يـا طرخـان آن را ضـبط نكـرده اسـت           نه به سنگالخاما فرهنگ 

ــترآبادي، ( ــز ؛ 1374اس ــاف ؛Doerfer, 1963 – 1975: 2 ←ني ــز وص  .)689 /5 :1269، ني
 )760ص( مالـك و زارع به نقل از كتـاب   تاريخ وصاف تحريرعبدالمحمد آيتي در اضافاتي بر 

اي مزاياي موروثي از جمله معافيت از ماليات و  مغولي كه از پاره شاهزادهترخان «كه  نويسد مي
و  ادوار تاريخي وارد نيست ةچنين برداشتي از ترخان براي هم .»عوارض متعدد برخوردار بوده

كه  ،حاضر ةاما در مقال. ل مورد بررسي قرار دادوترك و مغ ةتوان آن را در مناسبات دو جامع مي
  . ايراني است، اين معنا كاربردي ندارد ةورد تسري مرتبه و مزاياي ترخاني به جامعدر م

صورتي متفاوت ضبط شـده اسـت    نام اين دو شخص كه به چنگيزخان كمك كردند در منابع به. 2
بـه   تـاريخ سـري  صورت كلك و باده است، امـا در   شود به كه در گزارش جويني ديده مي چنان

 مجمع االنسـاب در  .)94 :1350، پليو. (آمده است )Kishliq(كشليق و  )Bodai(صورت بداي 
شـود   صـورت قيشـليق ديـده مـي     شـد نـام كلـك يـا كشـليق بـه        كه مالحظه اي چنان شبانكاره

 .)228 -  227: 1363اي،  شبانكاره(
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